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फपन भकैकूर एक ऩौयाणणक याऺस 

होता -  तो खऩू ताकदलान आणण 
दमाऱू होता. ऩण तो स्भार्ट नव्हता-
... थोडा फुद्धू होता." भग एका फुद्धद्धभान  
व्मक्तीने फपनरा एका भोठ्मा 
भाळाफद्दर साांगगतरे. ज्माच्माजलऱ 
सगळ्मा जगाचे ऻान होते. त्माने 
फपनरा तो भासा ऩकडून खाण्माचा 
सल्रा ददरा. भासा खाल्ल्मानांतय ते 
ऻान फपनरा होईर. फपन तो भासा 
ऩकडतो ऩण दमाऱू असल्माने तो 
भाळारा भायत नाही.ऩण तयीही फपन 
भासे ऩकडण्माचे कौळल्म शळकरा. 
भग फपन ळहयातल्मा रोकाांकडून 
सन्भान शभऱलतो तो केलऱ आऩल्मा 
ताकदीलय आणण दमाऱूऩणालय नाही 
तय त्माच्मा फुद्धद्धभऱेु सदु्धा त्मारा 
सन्भान प्राप्त होतो.. 
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फपन भकैकूर सगळ्मा आमटरांड 
भध्मे सगळ्मात भोठा याऺस होता. 
तो आत्ताऩमतंचा सगळ्मात भहान 
मोद्धा होता.कोणीही त्माच्मा 
ताकदीची फयोफयी करू ळकत 
नव्हता.  



 तो कोणतेही घय उचरनू त्माचां छप्ऩय भोडून त्मारा समूाटच्मा 
सभोय उघडां करू ळकत होता. आणण यात्री त्माच घयाचां तोंड चांद्राकड े
कयत असे. खयाफ हलाभानात जेव्हा गाललारे ऩेंढा लाचलण्मासाठी 
धालऩऱ कयत, तेव्हा फपन त्माांना भदत कयत असे. तो घोडा-गाड्मा 
आणण इतय सगळ्मा लस्तू उचरनू गोदाभात सयुक्षऺत ठेलून देत असे. 



“तो प्राभाणणक आणण भोठ्मा भनाचा भाणूस आहे,” आमरडंची भाणसां 
त्माच्माफद्दर म्हणत. “आऩण नळीफलान आहोत की तो आऩल्मा फयोफय इथां 
याहतो.” 

ऩण सगळ्मा रोकाांना हे भादहत होते की फपन भकैकुर खऩू हुळाय नाही. 
“तो थोडा फुद्धू आहे,“ ते कधी कधी कुजफुजत आणण भग पे्रभाने हसत. 

“त्मारा जास्त भादहती नाही तयी ऩण तो एक प्राभाणणक आणण चाांगरा याऺस 
आहे.” 

एक ददलस फपनने रोकाांचे फोरणे ऐकरे, त्मारा त्माांचां म्हणणां एकदभ खयां 
लार्रां.. 



जलऱच्मा गालात एक म्हाताया भाणूस याहत होता, तो खऩू ऻानी होता. 
त्माने आऩरां ऻान एका मोग्म व्मक्तीरा देण्माचां ठयलरां होतां. तो भाणूस 
स्लत्च एक यहस्म होता. तो कधी आऩल्मा घयात याहत असे, आणण कधी कधी 
काही आठलड ेगामफ होत असे. फकतीतयी रोकाांनी त्माच्माकडचे ऻान 
शभऱलण्मासाठी त्माच्माळी भतै्री कयण्माचा प्रमत्न केरा ऩण काही पामदा 
झारा नाही. 

साइभन फेकय त्माच्मासाठी ताजा ऩाल घेलून मेत असे त्मालय भोठा रोणाचा 
गोऱा रालरेरा असे. फर्ी ततची ऩाांढयी कोंफडी घेलून मेई, जी गालातरी 
सगळ्मात चाांगरी कोंफडी होती. श्जचां तो भाणूस योज सकाऱी एक ताजां अांडां 
नाष्ट्मारा खाऊ ळकत असे. ब्रिडी त्माच्मासाठी एका गोणीत स्लत् काऩरेरी 
राकडां घेलून मेई, ज्माभऱेु तो थांडीत स्लत्रा गयभ ठेलू ळके. 

म्हाताऱ्मा भाणसाने त्मा सगळ्माांचे त्माांच्मा दमाऱूऩणासाठी आबाय  

भानरे. ऩण त्माने आऩरां यहस्म आऩल्माजलऱच ठेलरे.  



ब्रिडी मेलून गेल्मानांतय एका ददलसाने फपन त्मा म्हाताऱ्माकड ेआरा. 

फपन त्माच्मा घयात भालू  ळकत नव्हता म्हणून तो फाहेय फसरा 
आणण त्माने आऩरे हात त्माच्मा घयाच्मा छतालय ठेलरे. 

“ऐका ना,” तो त्मा म्हाताऱ्मा भाणसारा म्हणारा, “हे फघा भी फपन 
भकैकुर आहे, भरा द्धलचायामचां आहे की तुम्ही तुभच्मा ऻानाचां यह्स्स्त्म 
भाझ्माजलऱ उघडां कयार का? 



भग म्हाताया भाणूस फाहेय आरा, आणण भग फपन आऩल्मा गुडघमाांलय फसरा, 
त्माभऱेु ते दोघां एकभेकाांकड ेनीर् फघ ूळकतीर. 

“भरा भादहत आहे तू कोण आहेस ते आणण भी तुझ्मा मेण्माची लार् फघत 
होतो,” म्हाताऱ्मा भाणसाने साांगगतरे. 

“भरा भादहत आहे की तुम्ही चाांगरे आणण दमाऱू आहात आणण त्माच फयोफय 
खूऩ ळश्क्तळारी आहात. भरा भादहत आहे की तुम्ही आमटरांड भधरे एक भहान मोद्धा 
आणण शभत्र आहेत. भरा भादहत आहे की तुम्ही  दैत्म कुल्कुरनरा हयलनू आमरडंरा 
लाचलरां होतां. ऩण भरा तुम्हाांरा एक जरुयी प्रवन द्धलचायामचा आहे, तुभच्माजलऱ  
इतकां  सगऱां काही आहे, भग तुम्हारा ऻानाची काम गयज आहे?” 

"ऻाना शळलाम भाणसारा काही अथट नाही,” फपन म्हणारा. “ऻान शभऱाल्मा नांतय 
भी भाझ्मा शभत्राांना अगधक चाांगल्मा प्रकाये भदत करू ळकेर. आता भी त्माांच्मा 
प्रवनाच्मा उत्तयासाठी पक्त भान हरलतो. ऩण भी मोग्म उत्तय देल ूळकेन. फदु्धद्धभान  
झाल्मानांतय गयज ऩडरी तय भी आमरडंच्मा बल्मासाठी ऩण भी भाझा आलाज उठल ू
ळकेन.” 

भग म्हाताऱ्माने आऩरां डोकां  हरलरां. “तू एक द्धलळार दैत्म आणण एक चाांगरा भाणूस 
आहे.ऩण ऻान शभऱाल्मालय तुझा भान लाढेर. फयां ऐक. फॉमन नदी भध्मे एक भासा 
याहतो. एक सरैभन, ज्माचा यांग समूाटस्तच्मा आकाळा सायखा रार आहे. त्माच्मा 
दतुनमेतरा तो सगळ्मात अगधक सभजूतदाय आणण द्धललेकी भासा आहे. तू त्मारा 
ऩकड आणण शळजल आणण खाऊन र्ाक.भग ते ऻान तुझां होईर.” 

"धन्मलाद, सय," फपन म्हणारा. 



दोन ऩालरातच  फपन, फॉमन नदीलय ऩोहचरा. त्माने 
आऩरां भासां ऩकडण्माचां जाऱां ऩाण्मात र्ाकरां. थांड ऩाण्मात 
लेगलेगळ्मा यांगाचे भासे होते, ऩाांढयी, चांदेयी, रुऩेयी, ताांब्माच्मा 
नाण्मासायखी यांग असणाये भासे. ऩण ततथां समूाटस्ताच्मा लेऱी 
आकाळ जसे असते तसा रार भासा नव्हता.  



 आणण भग  फपनने भहान रार सरैभनरा, आऱळीऩणे ऩोहताांना 
ऩादहरे. फपनने द्धलचाय केरा, भरा असां लार्तां की तो काहीतयी ळोधत 
सरैभन  भासा चहुफाजूांनी फपयरा आणण भग त्माने फपनच्मा गऱारा 
रालरेल्मा खाद्मारा तोंड रालरां.फपनने भाळारा फोमेन नदीच्मा फाहेय 
ओढरां. भासा काहीतयी फडफडत होता आणण फपनरा असां लार्रां की 
नदी आऩल्मा फुद्धद्धभान भाळारा सोडू इश्च्छत नाही.  



“भी भासा घेतरा म्हणून भापी भागतो, ऩण भी ऻानाच्मा ळोधात 
आहे.” फपन नदीरा म्हणारा. “फघ, भाळाच्मा तुरनेत भाणूस ऻानाचा 
अगधक उऩमोग करू ळकतो, म्हणून भी आऩरी ऺभा भागतो.” त्माने 
भाळारा आऩल्मा भोठ्मा हाताांभध्मे घेतरां आणण त्माचे सौंदमट तनयख ू
रागरा.भाळाची कातडी समूाटच्मा फकयणाांभध्मे चभकत होती.  

 फपनने भाळाचे डोऱे फतघतरे आणण ततथां त्मारा फुद्धद्धचा सागय, 
दतुनमेतरे सगऱे ऻान ददसरे. त्मारा भाळात जीलन ददसरे. तो त्मारा 
कसा भायणाय होता?  तो त्मारा कसा खाऊ ळकणाय होता? मा द्धलचायाने 
फपनरा हादरून र्ाकरां. तो भाळारा म्हणारा, “तुझ्माजलऱ ऻान आहे ते 
भरा हलां आहे, ऩण तुझां फशरदान देलून भरा ऻान आणण द्धललेक नको.” 



सरैभनच्मा तोंडात श्जथां गऱ अडकरेरा होता, ततथनू त्माच्मा ओठातून यक्त मेत 
होतां. “भरा माफद्दर दु् ख होत आहे,” फपन म्हणारा, आणण त्माने काऱजीऩलूटक 
भाळाच्मा तोंडातून गऱ काढरा,ऩण तो काढल्मानांतय त्माच ेहुक फपनच्मा अांगठ्मात 
घसुरे आणण त्मारा खूऩ दखुामरा रागरां. लेदना कभी कयण्मासाठी फपनने तो अांगठा 
आऩल्मा तोंडात घातरा आणण चोखरा. त्माने आऩरां यक्त चोखरां आणण सेरभनच े
यक्त सदु्धा चोखरे! भग फपनरा आऩल्मा ळयीयात एक दाह तनभाटण झाल्मासायखां 
लार्रां,जळी एखादी अनोऱखी गोष्टर् ळयीयात प्रलेळ कयत आहे, एखादी अजफ आणण 
सुांदय गोष्टर्.  

भासा म्हणारा, “आऩण भरा जीलनदान ददरां त्माफद्दर आबाय भानतो,भी भाझा 
जील देण्मास तमाय होतो. ऩण आता भाझी फदु्धी आणण द्धललेक भाझ्मा यक्तातून 
तुभच्मा यक्तात शभसऱरे आहे.  भरा हे भादहत आहे की तुम्ही मा ऻानाचा उऩमोग 
दसुऱ्माांच्मा सेलेसाठी आणण आमटरांडच्मा दहतासाठी कयार.  

फपनने भाळाकड ेतनयखून ऩादहरां, “ऩण तू भाझ्मा ऩकडीत का 
आरात?”  तुम्ही इतके सभजदाय आहात की तुम्हाांरा लार्रां 
असतां तय तुम्ही स्लत्चा फचाल करू ळकरा असता?” 

“भरा भादहत होतां हा गऱ कोणाचा आहे,भी तुभच्मा मेण्माची 
लार् फघत होते.” 

"धन्मलाद." फपन  म्हणारा, “भी मा बेत्व्स्तुचा चाांगरा 
उऩमोग कयेन.” 



हऱुलायऩणे फपनने सरैभनरा ऩयत 
नदीत सोडरां आणण त्मारा दयू 
ऩोहताांना ऩादहरां. आता रार यांग 
थोडासा फपका झारा होता का?  



त्माने आऩरा अांगठा फतघतरा. श्जथां र्ोचरां होतां, ती जखभ 
आता फयी झारी होती आणण त्माचा अांगठा आता गुराफी 
यांगाचा झारा होता. 



फपनने ऻानी सरैभन फयोफय झारेल्मा बेर्ीफद्दर 
कोणाराच साांगगतरे नाही, ऩण त्मा म्हाताऱ्मा भाणसारा ही 
गोष्टर् साांगामरा हली असे त्मारा लार्रां. जेव्हा तो त्मा 
म्हाताऱ्मा भाणसाच्मा घयी गेरा तेव्हा ते रयकाभां होतां. 
म्हाताया कुठे तनघून गेरा होता. गोणीबय राकडां तळीच 
ऩडरी होती. स्लमांऩाक घयात ऩाल तसाच ऩडरा होता. 
कोंफड्माच्मा खयुाडातून कोणी अांडी काढरेरी नव्हती.  

ऩण यस्त्मात एक पुर्ऩाथ होता त्मालय भाळाचे ऩय 
द्धलखयुरेरे होते आणण प्रत्मेक ऩयातून आगी सायखां काहीतयी 
चभकत होतां. 



 त्मानांतय गालच्मा रोकाांनी दर्प्ऩणी केरी की, फपन फकती फुद्धद्धभान 
झारा आहे. फपनने इांग्रडचा याजा आणण फ्रान्सचा याजा माांच्माळी फातगचत 
केरी आणण त्माांना आमरडंच्मा गयजा आणण इच्छा माांची भादहती करून 
ददरी.  

 त्माने आऩल्मा रोकाांना लाइफकां ग जहाजाांऩासनू लाचलरां, जे आमरयळ 
बभूी हडऩ कयण्मासाठी सभदु्र ऩाय करून आरे होते. त्मारा आऩल्मा 
रोकाांच्मा सभस्मा भादहत होत्मा आणण रोकाांचे त्माकड ेरऺ जाण्माआधी 
तो त्मा सोडलत असे.  



“ऩण तयीही तो ऩदहल्मा सायखाच 
चाांगरा फपन आहे,” सगऱे रोक मा 
गोष्टर्ीळी सहभत होते.  



“हे एक कोडां तय नाही,की जेव्हा तो द्धलचाय कयतो तेव्हा 
तो आऩरा अांगठा चोखतो? तुम्ही द्धलचाय कयार की 
कदागचत त्मात काहीतयी जाद ूआहे.” 

कदागचत तुभचां म्हणणां फयोफय ही असेर. 

सभाप्त 


